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  "السياسية المبادرة زمام وأخذ الراهن االستعصاء لمعالجة فلسطينيًا المتاحة الخيارات"
  

، ريما نزال، حسام عز الدين، محمد المدني، محمد عزمي الشعيبي، سمير حليلة :)األلقاب مع حفظ( ونراضالح
  .ي فيضيليل ،، حنان عشراويالكريم، رأفت صالح، ماجدة المصري قيس عبد، اشتية، فدوى الشاعر

  .نداء ابراهيم ،خروب بكر، رهام جوهرةأبو رقطي،  بيسان :"مفتاح" من فريق

  
   :مقدمة

استمرار األزمة و، ة بين الفلسطينيين واإلسرائيليينالمفاوضات المباشر إطالق إلعادةالدولية  محاوالتال ظلفي 
الداخلية، تبدو  مصالحةالأفق د انسداوائيلي وسياسات الواليات المتحدة رإجراءات االحتالل اإلسالسياسية بسبب 

" بدائل"سبعة  محمود عباس الرئيسطرح  ،طاراإلوفي هذا . وضع خيارات بديلة للوضع الحاليل الحاجة ملحة
دولة الاللجوء إلى األمم المتحدة لالعتراف ب في ذلكبما  ،عملية التفاوض فشلتإذا  يمكن الرجوع إليهافلسطينية 

، حل، أي مسار التفاوض إلىل ووصإجماع على أن الصيغة الحالية لل هناكوأيا آانت هذه الخيارات، ف. نيةفلسطيال
من  الفلسطينيين خراجإل أو الخالقة "ةراديكاليبال"وصفت فكار حاجة أل هناك، لذلك. طريق مسدود إلىوصلت 

  .لتغيير اإلطار التفاوضيموحدتين جبهة وسياسة  استنباطهم فيه، والذي مستنقع ال

  
  :الفلسطينيين أمامالتحديات الراهنة 

اإلسرائيلية  اليمينيةعلى أن الفلسطينيين يواجهون عددا من التحديات والصعوبات بسبب الحكومة اتفق الجميع  بينما
 المناهج المقترح اتخاذها اختلف المشارآون فياالنقسام الداخلي، واستمرار  األميرآية اإلدارة ومواقف الحالية
  .الراهنة القضايا لمعالجة

البعض  رأىو. في المستقبل القريب )فتح وحماس(حرآتين توحيد ال عادةإل مكانيةإ ، ال يبدو أن هناكالمصالحة وبشأن
المصالحة بين ضرورة معظم المشارآين اتفقوا على  رغم أنو. برنامجنا الوطنيل اآخر معاآس ابرنامج حماسى لدأن 
وذلك  .نقساماال هذامع التعايش  حدى وجهات النظر فكرةطرحت إ، خلق جبهة موحدةل ألطراف السياسية الفلسطينيةا
، ألن ترك الوضع في غزة عائما يعني فرض رؤية من الدولة الفلسطينية المستقبليةفيدراليا  اجزء اعتبار قطاع غزةب

  .إسرائيلية للوضع فيها

على في الغالب ز الفلسطينيون رآإذ  .التعامل مع الوضع الراهن في عملية التفاوضآيفية  هو األهم من ذلكلكن 
على ، وومتكامال شامال ال بد أن يكونلكن الحل لهذه المشكلة . ليست سوى جزء من المشكلة ، التيقضية المستوطنات

أولها، . إقامتها طريقمن العقبات في  اآثيرالفلسطينية ألن هناك دولة ال إقامةسطينيين عدم التسرع لتحقيق هدف الفل
بين الضفة الغربية وقطاع غزة،  السلطة، هناك صراع على نقطة ضعف لنالسطينية، والتي تشكل عقلية السلطة الف

ية طويلة سرائيلفضال عن أن الخطط اإلهذا  .وطناتوهو المست الواقع،مستمر على أرض وهناك تصعيد إسرائيلي 
غزة تترك فيمكن أن  ،اإلسرائيليةلخطط هذه اووفقا ل ،1967عام  حدودعلى لمنع قيام دولة فلسطينية  تسعى األمد

  .نيديرها الفلسطينيوالضفة الغربية آانتونات تصبح بينما  ،إسالميةإمارة لتصبح 
، ، ألن هذا من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الفوضىالسلطة الفلسطينية ليست عمليةلحل  على أن الدعوةواتفق الجميع 
  .لتحل محل السلطة الفلسطينيةأخرى  ةسلطأي األردن أو  وإسرائيلالواليات المتحدة  تدعو خاللها
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  :يةالمستقبلوالسيناريوهات خيارات ال

" نسفا"يتطلب  وضع الحاليال معتبرين أن، تقليدي رآون عددا من الخيارات آثير منها آان جريئا وغيرقترح المشاا
برنامج نشاء جبهة وطنية لحكم الضفة الغربية آصيغة بديلة لالدعوة إلآان أحد االقتراحات  .ةلتفكير النمطيصيغة ال
لكن هذا  ،)الخ...افس بين األحزاب السياسيةوالتن، تاالنتخابا(الغالبية أنه فشل ي اتفقت الفلسطينية الذلسلطة ا

بشكل  التفكير في الكيانين إلىنحن بحاجة . ا فيدرالياتصبح اتحاديمكن أن غزة التي  في هتطبيق ال يمكنالسيناريو 
الجبهة الوطنية  .على الضفة الغربيةذلك ال ينطبق  ، بينماغزةستترك إسرائيل في نهاية المطاف منفصل، ذلك أن 

داخل أروقة منظمة  أن يناَقشهذا التغيير يجب تغيير في شكلها، ولتدعو إلى حل السلطة الفلسطينية وإنما المتحدة لن 
  .التحرير

وممارسة  الفلسطينية دولةال إقامة تعترض صعوباتبوجود  قرارمع اإل التمسك بحل الدولتينآان  هاتسيناريوأحد ال
اإلجراءات اإلسرائيلية على  ومناهضة رآة شعبية لمواجهةحيجب أن تتكون ، وفي هذا اإلطار. حق تقرير المصير

وسيلة لتشجيع الناس  إيجاد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينيةعلى . األراضي الفلسطينية األرض في آل
  . المقاومة الشعبيةعلى 

ً  ال بد، و التخلص من االحتالل اإلسرائيليه للفلسطينيين الرئيسي وألن الهدف مكلفا جعل هذا االحتالل  من إذا
يمكن تحقيق ذلك من خالل . إلسرائيل صا فقط، بل مربحارخيالوقت الراهن، لم يعد االحتالل في ألنه و. إلسرائيل
ن في هذه آنا رهائ، فقد الواليات المتحدةانتظار  لعب لعبةأمام المجتمع الدولي بدال من  اإلسرائيلية االنتهاآات فضح

وال بد من عملية تفاوض  .أن يتوقف االستيطان، يجب مثال. آان أحد أسباب فشل العمليةهذا طويلة جدا، واللعبة لفترة 
   .اومتوازن عاداليكون أساسها 

 ،مجلس األمن إلىاستغالل آل فرصة واللجوء  نحن بحاجة إلى .دوليًا لتحقيق ذلك هو عزل إسرائيل إحدى الطرق
محكمة لاألمر ذاته بالنسبة  .آل قرار، نتوجه للجمعية العامةعلى  )الفيتو(النقض الواليات المتحدة حق استخدمت  ذاوإ

   .ضجة على الصعيد الدوليخلق ل ، نحن بحاجةفي آل مرة حتى لو ُرفضنا. العدل الدولية

خيار  إلغاءهذا ال يعني و .التقيد بالتزاماتهم هم أيضا لفلسطينيينفليس على ا بالتزاماتها،إذا آانت إسرائيل ال تتقيد ثم 
آل اآلن،  .لكن يجب الترآيز على رفع السقف السياسي ه،حقيقي لالبديل على غياب ال، إذ اتفق الجميع التفاوض

   .الشكل التفاوضي الحالي هي عقيمة التوقعات من

  
  :التوصيات

رد الفعل، وعدم ترك المبادرة بين  الفعل عوضا عن دائرة لننتقل إلىأخذ زمام المبادرة والتحرك السياسي  -
  .وإسرائيلأطراف خارجية آالواليات المتحدة أيدي 

ي  ألسس التي تقوم عليها عملية التفاوض الحاليةال بد من تعريف واضح ل - اد   ، وتغيير المسار اإلجرائ إليج
ام   . إلنهاء االحتالل صيغة تؤدي ات أوسلو     1991صيغة ع دتها اتفاق ي أوج ا  إسرائيل وتعامل   الت م  معه  ل

 .حقق الهدف المطلوب وأوصلتنا إلى المأزق الذي نحن فيهت
ى    وطنيالبرنامج ال - اج إل ة من    الفلسطيني يحت رات جذري د تغيي ة، و   ال ة التحديات الراهن ل  اخل لمواجه تفعي

  .آليات صنع القرار بناًء على برنامج وطني توافقي
ة سالم  "يجب أن يكون المجتمع الدولي أآثر انخراطا في الدفع إلنهاء االحتالل، نحن اآلن لسنا في   - " عملي

 . بل في مرحلة إنهاء االحتالل
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ا السلطة الفلسطينية، أو           - ة تشارك فيه ة الشعبية، مقاوم ة للمقاوم دة وطني ة   نحن بحاجة إلى أجن ادة جبه بقي

 . وطنية غير فئوية
 .ك مقاطعة منتجاتها والعمل فيهاعلى مقاطعة المستوطنات بكل أشكالها، بما في ذل نحن بحاجة للترآيز -
رائيل سيا    - ائلة إس ر مس ك عب ا، وذل رائيلي دولي تالل اإلس زل االح ى ع ل عل اديا ضرورة العم يا واقتص س

ـ   والتعاون مع المجتمع المدني الدولي في حملة ومالحقتها قضائيا،  ة ب  BDS"المقاطعة الدولية والمعروف
Movement." 

  

 


